Innovació en la producció i
venda de productes amb
plantes aromàtiques
Jornada tècnica de referència
SOLSONA, dijous 2 de març de 2017

Presentació
La
majoria
dels
productors
i
emprenedors de plantes aromàtiques i
medicinals
s’enfronten al repte
d’elaborar productes per a la venda al
consumidor final per a obtenir un
major valor afegit de la producció
agrícola, principalment en l’àmbit
alimentari (condiments, infusions,
etc.). Tanmateix hi ha moltes
complexitats tecnològiques a tenir en
compte, així com molts reptes per
aconseguir que el producte agradi al
consumidor i reuneixi tots els requisits
per a ser de la qualitat esperada,
l’aspecte desitjat i que sigui factible
econòmicament.
En aquest seminari, es convidarà als
professionals a exposar les diferents
novetats que poden ser útils per al
món de les plantes aromàtiques, des
d’aspectes de processat fins a eines
de màrqueting.
.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada. La formació i la transferència de la
recerca com a eina per a la millora empresarial. Presentació de
diferents projectes europeus: HERBARTIS, GOOD HERBS,
GREENFOODEC.
Sra. Eva Moré, grup de plantes aromàtiques i medicinals del CTFC.
10.15 h Sistemes d’assecat de plantes aromàtiques amb energia solar
Sr. Ricard Guiu, tècnic en energies renovables i assecatge solar.
11.15 h Pausa (amb tastet d’infusions i showroom de productes alimentaris
de productors de plantes aromàtiques)
12.30 h Josenea, un exemple d’èxit empresarial amb plantes
aromàtiques gràcies a la constant innovació: del camp a la tassa
Sr. Jesús Cía, director de Josenea.- Navarra.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Eva Moré, grup de plantes aromàtiques i medicinals del CTFC.

Lloc de realització
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 SOLSONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de Formació
del CTFC (Tel.: 973 481 644, de 8.00 a 15.00 h– A/e: serveis@ctfc.cat )
Els productors que vulguin exposar productes al showroom cal que avisin
amb suficient antelació per tal d’organitzar l’espai.
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